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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Сучасні проблеми адаптації та соціалізації особистості».
2. Напрям: психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки;
емоційно-етична компетентність.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Левченко Вікторія Володимирівна, доцент кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,
кандидат філософських наук, доцент.
5. Цільова аудиторія: курс призначений для студентів, вчителів, викладачів, методистів, психологів,
соціальних робітників, керівників, а також усіх, хто працює з молоддю, допомагає соціалізуватися та
адаптуватися в складних умовах змін, пізнати себе і відкрити в собі особистісні ресурси для
самореалізації.
6. Мета програми: підвищити рівень соціальної компетентності, розвиток мислення фахівця шляхом
ознайомлення з класичними та сучасними підходами дослідження сучасних соціально-психологічних
явищ; опанування методами спостереження, діагностики та самодіагностики застосовування набутих
знань в практичній діяльності та житті.
7. Зміст програми:
Курс зорієнтований на розкриття уявлення про особистість як суб’єкт власної життєдіяльності,
суспільну істоту, яка наділена свідомістю і самосвідомістю та представлена певними психологічними
характеристиками, стійкими, соціально зумовленими, які виявляються у суспільних зв’язках, відносинах
з навколишнім світом, іншими людьми. Курс розкриває особливості сучасності та допомагає сформувати
готовність до змін, відновити або знайти власні ресурси, нові можливості для успішної соціалізації,
адаптації та реалізації найважливішої місії особистості – самоактуалізації. Курс може привернути увагу
всіх, хто цікавиться питаннями виховання, розвитку й ресоціалізації дітей та дорослих на різних вікових
етапах. Курс містить багатий діагностичний матеріал, який спонукає до пізнання себе та навколишнього
світу.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 36 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку суспільства; проблеми адаптації та
соціалізації особистості в філософському, психологічному, педагогічному аспектах; механізмів процесів
соціалізації та адаптації в сучасних умовах; особливості й сутність процесу соціалізації суб’єктів
навчального процесу; уявлення про програми психологічної допомоги щодо розвитку соціальнопсихологічних характеристик особистості та групи, - готовність до змін, гнучкість, особистіснопрофесійний розвиток; психологічні особливості керівництва та лідерства; особистісна зрілість;
рефлексія особистісно-професійної діяльності.
фахові: вміння узагальнювати й систематизувати накопичені сучасною психологією й суміжними
науками знання про психічний і професійний розвиток людини; актуалізувати знання, вміння та навички
з педагогіки, забезпечуючи процес соціалізації людини в різних вікових періодах, на різних етапах
професійного розвитку; аналізувати реальні практичні ситуації щодо прояву в них соціальнопсихологічних явищ; створити умови для ефективного соціально-психологічного впливу на особистість в
процесі спілкування; інтегрувати знання і вміння з предметно-фахових дисциплін і використовувати
сформовані знання та вміння у педагогічній практиці.

* Програму укладено відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)

